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ABSTRAKT 
 
Enligt läroplanen är det den formella kompetensen som skall bedömas och betygssättas av 
läraren, men vår undersökning av lärare visar att det finns flera faktorer förutom den formella 
kompetensen som påverkar betygssättningen. Dessa är beteendefaktorer, kommunikations-
faktorer, tidsfaktorer, sociala faktorer och externa faktorer. Resultatet av undersökningen har 
stöd i tidigare studier och visar på de övriga faktorernas betydelse för betyget. Ett betyg som 
eleven inte kan göra något åt eftersom han eller hon inte kan påverka vissa av faktorerna. 
Undersökningen är ett exempel på en exemplifierande, kvalitativ undersökning, vars resultat i 
någon mån kan bidra till förståelse för problematiken vid betygssättning. Resultatet av 
undersökningen bidrar förhoppningsvis till en ökad medvetenhet hos lärarkår, politiker, elever 
och föräldrar, om de faktorer som påverkar lärarens betygssättning. I varje fall är 
examensarbetet om inte annat ett inlägg i den viktiga betygsdebatten. 
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1 INLEDNING  
 
”Det berättas om då Sven Stolpe var läroverkslärare i Motala. Hans undervisning känneteck-
nades av att han aldrig lämnade katedern, han ställde aldrig någon fråga, hade aldrig test, prov 
eller diagnoser. Han kontrollerade aldrig närvaron, ännu mindre visste han vad eleverna hette. 
Sven Stolpe berättade. Det var ofta fullsatt i salen. Och alla lyssnade andäktigt. Terminen flöt 
på och de inblandade tycktes nöjda. Men så kom då den dagen då Sven Stolpe skulle sätta 
betyg – han som aldrig kontrollerat kunskapen och som inte ens kände namnen på eleverna. 
Han kallade då till sig var och en av dem och frågade vad de hade för betyg i ämnet terminen 
innan. Hade eleven B, höjde Sven Stolpe till BA; hade eleven AB fick det bli ett a. När denna 
betygssättningsprincip nådde kollegor och skolledning utbröt viss oro och Sven Stolpe av-
krävdes en förklaring. Den levererades också. I följande ordalag: – Den elev som har lyssnat 
på mig under en hel termin har blivit minst ett betygssteg bättre. Därmed var saken avgjord” 
(Kroksmark, 2002, s. 57). 
 
På vilka grunder sätter dagens lärare betyg? Vilka faktorer påverkar lärarnas betygssättning 
och hur medvetna är de om dem? Berättelsen om Sven Stolpe skulle kunna vara en rolig anek-
dot som speglar en svunnen tid med syn på kunskap och lärande som inte längre förekommer, 
men så enkelt är det nog inte. Sven Stolpe undervisade på 1960-talet då en liknande betygs-
debatt som den idag fördes. Det finns nästan lika många olika sätt att se på kunskap och lär-
ande som det finns människor. Och de olika idéer och förslag hur man bäst ska mäta, bedöma 
och betygssätta elever är minst lika varierande. 
 
Kunskapssynen måste ständigt debatteras, och i vår studie kommer fokus att ligga på vad som 
påverkar lärare vid betygssättning utifrån den nuvarande läroplanen, Lpo 94. Läroplanen 
präglas av en syn på att kunskap är något som uppstår i en process, som en konstruktion i 
samspel med andra och inte något som läraren överlämnar till eleven i form av ett färdigt 
paket. Enligt Stolpes syn, kunde kunskap läggas till kunskap, liksom tegelstenarna i en mur, 
och därför kunde han resonera att de elever som lyssnat på honom hela terminen, med 
automatik lagt ännu en sten till ”kunskapsmuren”. Han tillmätte sina egna föreläsningar, sina 
berättarstunder, så stor pedagogisk kraft, att någon kontroll eller utvärdering av vad eleven 
lärt inte behövdes. Han undervisade efter devisen att ”en föreläsning är när föreläsarens 
anteckningar ska föras över till elevernas anteckningsblock”. För betygssättningen föreföll det 
vara oväsentligt vad som eventuellt fastnat i elevens minne – ja, så fantastiska var hans lektio-
ner, att eleven inte ens behövde vara där, eftersom Stolpe inte heller förde någon 
närvarokontroll. När Stolpe utövade sin lärargärning i Motala, beskrev inte läroplanen särskilt 
utförligt vad eleverna skulle lära sig. Istället fördelades tiden mellan de olika ämnena i den så 
kallade. timplanen och när eleven fått den tid som var avsatt till ämnet, var den dåvarande 
läroplanens mål nått. Ingen skugga må falla över Stolpe, som hade löst dilemmat med 
betygssättningen på ett, måhända för den tiden, acceptabelt sätt. 
 
Det vi har att förhålla oss till i dagens skola är målbeskrivningar och kriterieformuleringar 
som kräver ständiga konkretiseringar och utvärderingar. Förutom att betygen fortfarande i 
någon mån används som urvalsinstrument, skall också betygen vara det mått med vilket 
undervisningens kvalitet och skolans effektivitet mäts. Dessutom ska svenska elevers 
kunskaper mätas och jämföras med den kunskap som elever i andra länder besitter.
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1.1 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning beteende, kommunikation, tid, 
externa och sociala faktorer påverkar lärare vid betygssättning av eleverna. 
 

1.2 Frågeställningar 
 
Hur påverkar de olika faktorerna lärarnas betygssättning? 
 
Vilken faktor påverkar betygssättningen mest? 
 
Vilken faktor påverkar betygssättningen minst? 
 
Hur medvetna är lärarna om de olika faktorernas påverkan? 
 

1.3 Avgränsningar 
  
Enkätundersökningen och intervjuerna har genomförts endast bland behöriga lärare vid 
grundskolans år nio vid skolor i Luleå kommun, Skellefteå kommun och Åre kommun. 
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2 BAKGRUND 
 
I bakgrunden ges först en kort historisk beskrivning av skolan, betygsystemen och kunskaps-
bedömningen som varit gällande under olika tidsepoker. Vidare fokuseras på kunskapssyn 
och betygssättning i den moderna skolan. Betygssättning av kunskap är enligt bland annat 
Selghed (2004) och Korp (2003) ett problematiskt område där Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) och den praktiska verkligheten visar 
sig vara mycket olika. Först en definition av begreppet formell kompetens och hur det 
används i examensarbetet. 
 

2.1 Formell kompetens 
 
Begreppet kompetens kan delas upp i olika slag av kompetens: ”Formell kompetens är den 
man skaffat sig genom utbildningssystemet i form av betyg, intyg om genomgången kurs, 
diplom eller dylikt” (Andersson, 1999, s. 70). Enligt Ellström (1997) definieras kompetens 
som något knutet till individen, till skillnad från kvalifikation hänförs till den arbetsuppgift 
som ska utföras.  
 
När Korp (2003), med hjälp av Nationalencyklopedin, undersöker begreppet kompetens 
konstaterar hon: ”Begreppet kompetens används alltså för att beteckna specifika kombina-
tioner av olika slags kunskaper och färdigheter, exempelvis teoretisk och praktisk kunskap, 
eller av tyst och manifest kunskap” (Korp, 2003, s. 90-91).  
 
I Bildning och kunskap (1994) skriver Ingrid Carlgren om fakta, förståelse, färdighet och för-
trogenhet. Dessa skulle, i den mån alla fyra finns representerade i ämnets betygskriterier i 
kursplanen, kunna vara det som ska motsvara elevens formella kompetens.  
 
Med begreppet formell kompetens menas i det följande, den kunskap som eleven uppnått i ett 
ämne i förhållande till målen i kursplanen för respektive ämne. 
 

2.2 Folkskolan, kunskap och betyg 
 
När den allmänna skolplikten infördes 1842 var det inte av omtanke utan av rädsla för en 
växande arbetarklass på den svenska landsbygden. I den då framväxande folkskolan var målet 
att fostra och dana de unga till goda kristna samhällsmedborgare vilket även dagens moderna 
skola har som ett av sina huvudmål om dock än något omskrivet. Syftet med folkskolan var 
inte att förmedla kunskap utan att hålla ordning på landsbygdens unga. Skolan var segregerad 
och de mer välbärgades barn började i läroverket. Under slutet av 1860-talet lyftes frågan om 
en gemensam bottenskola upp i riksdagen. Att införa en gemensam bottenskola skulle 
innebära att alla samhällsklasser skulle börja i folkskolan. År 1894 fattades ett viktigt beslut 
på vägen mot en gemensam skola. Beslutet innebar att alla elever gick de tre första åren 
tillsammans i folkskolan för att vid det fjärde årets början fortsätta i folkskolan eller börja i 
läroverk. Under år 1927 fattades flera beslut angående folkskolan som kom att ha betydelse 
för den framväxande enhetsskolan. Den obligatoriska skoltiden i folkskolan utsträcktes till 5 
år respektive 6 år det senare var ämnat för de barn som bodde på den svenska landsbygden 
(Forssell, 2005). 
 



 

 3

Under 1930 och 40-talet gjordes olika försök med skolan och dess innehåll, men det var först 
genom 1950 års riksdagsbeslut som den obligatoriska nioåriga enhetsskolan verkligen började 
växa fram (Forssell, 2005). Skolan blev en politisk symbol och kampen för likvärdig utbild-
ning blev ett vapen i den politiska debatt som fördes i Sverige under denna tid. Det svenska 
folkhemmet skulle byggas och alla skulle ha rätt till utbildning. Det var i denna anda som det 
relativa betygsystemet infördes eftersom de sk bokstavsbetygen påminde om en tid då rika 
hade tillgång till de högre utbildningarna (Måhl, 1991). Under hela 1950-talet bedrevs en 
febril försöksverksamhet i skolan och med skolan. 1962 etablerades grundskolan i hela 
Sverige och den första läroplanen för grundskolan (Lgr 62) ges ut. Den nya läroplanen gällde 
för en ny skolform, grundskolan, vilket kom att föranleda frågor om den nya skolformen och 
vad som gällde, vilket ledde till att läroplanen redan efter några år kom att revideras för att år 
1969 bytas ut mot Lgr 69. Den största skillnaden mellan Lgr 62 och Lgr 69 är grundskolans 
organisation, bland annat avskaffades linjeindelningen i årskurs nio. Lgr 69 fick kritik för dess 
otydlighet och ersattes 1980 av Lgr 80. Lgr 80 gav till skillnad från sina två föregångare en 
stor lokal frihet när det gäller val av arbetsmaterial, temaämnen och tillvalsämnen. Denna 
läroplan kom att år 1994 ersättas av Lpo 94. Lpo 94 är målstyrd och ansvaret att välja stoff 
hamnar på de olika lärarlagen ute i skolan (Forssell, 2005).  
 
Under den svenska grundskolans framväxt från mitten av 1800-talet har betyg och bedömning 
varit av skiftande karaktär.  Den norske professorn i praktisk pedagogik, Tom Tiller skriver 
tillsammans med den svenske docenten i pedagogik Thor Egerbladh i boken Forskning i 
skolans vardag (Egerbladh & Tiller, 1998) om betydelsen av utvärdering av undervisningen. I 
en kort historisk tillbakablick konstaterar de, utan att ta ställning för eller emot tidigare eller 
nuvarande betygsystem, att det system som användes på 1930-talet i någon mån använde 
kriterier för att välja ut elever till en högre skolform. Anledningen till att det systemet byttes 
ut mot de relativa betygen, var att man ansåg det tidigare systemet vara alltför orättvist och 
styrande för undervisningen. ”Idag införs de kriterierelaterade betygen med stöd av de 
argument som användes mot dem när de avskaffades” (Egerbladh & Tiller, 1998, s. 189). De 
menar att detsamma gällde det relativa betygsystemet, vilket kan förefalla paradoxalt och nog 
så viktigt att fundera över.  
 

2.3 Kunskapssyn 
 
Varför är synen på kunskap av betydelse i ett examensarbete om betygssättning? Enligt 
Nyström (2004) är lärares uppfattning om hur olika nivåer av kunskap konstrueras, bety-
delsefull för hur bedömningar ska utformas och genomföras. Dessutom är uppfattningar om 
lärande, föreställningar om hur vi kan bilda kunskap om andras kunskap, samt vilken kunskap 
som eftersträvas, avgörande för bedömningar i skolan (Nyström, 2004). Följaktligen torde 
lärares individuella kunskapssyn i hög grad påverka betygssättningen. I styrdokumenten för 
dagens skola anges inriktning och mål för den syn på kunskap som ska förmedlas och ge-
staltas.  
 
Den svenska grundskolans nu gällande läroplan, Lpo 94, präglas av en konstruktivistisk syn 
på kunskap, det vill säga att kunskap inte kan levereras som ett färdigt paket utan är något 
relativt som konstrueras på olika sätt i olika tider och uppstår i samspelet människor emellan. 
En förskjutning har skett från produkt till process.
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När Lindström (2005) i inledningen till Pedagogisk bedömning (2005) försöker beskriva vad 
det är som ska bedömas menar han att en förskjutning har skett från bedömning av kunskaper 
och färdigheter i riktning mot bedömning av förståelse och förmågor och att förskjutningen 
från att ha produkter i fokus skett i riktning mot att ha processer i fokus (Lindström, 2005). 
 
Enligt Korp (2003) har läroplanerna över hela västvärlden förändrats i samma riktning och 
fokuserar mot djupstrukturell kunskap, kognitiva färdigheter, reflexion, metakognition, etik 
samt social kompetens. Läroplanernas nya inriktning innebär att prov som är ensidigt inrik-
tade mot återgivning av encyklopedisk kunskap inte längre stämmer i förhållande till de offi-
ciella undervisningsmålen. Korps avsikt är att undersöka de olika metoder för bedömning som 
förekommer i skolan, men här skulle man kunna gå ett steg längre och ifrågasätta om betygs-
sättningen längre är relevant i förhållande till de officiella undervisningsmålen. Eftersom 
tyngdpunkten i läroplanen handlar om socialisering av barn och unga, är detta att betrakta som 
ett av de största undervisningsmålen, men omfattas ändå inte av betygssättningen.  
 
Dessutom tar kunskapssynen i läroplanen fasta på ett processinriktat tänkande, något som inte 
heller ska beaktas vid betygssättningen. Enligt Korp (2003), saknas i stor utsträckning metod-
er för att bedöma djupstrukturell kunskap, kognitiva färdigheter, reflexion och så vidare, så 
grundskolan fortsätter att ”i gamla hjulspår” mäta encyklopedisk kunskap, för att ha något 
underlag för betygssättningen. Detta får till följd att betygsystemet aktivt motarbetar läro-
plansintentionerna (Korp, 2003).  
 
Enligt Tholin (2006) anger varken Skolverket eller Utbildningsdepartementet vilken kun-
skapssyn dagens läro- och kursplaner grundar sig på. Följaktligen gör varje enskild skola egna 
tolkningar av de centrala styrdokumenten när betygskriterier för respektive ämne formuleras.  
 
I artikeln Skolverkets program för resultatförbättring i grundskolan – Ett kontraproduktivt 
förslag? (2005) tar författarna Forsberg & Wallin ett läroplansteoretisk perspektiv för att 
belysa de problem som uppstår om kontrollsystem utvecklas utan relation till värdegrunden. 
Deras kritik mot skolan är att den blivit kriteriestyrd istället för att vara målstyrd och att detta 
hindrar läraren från att individualisera undervisningen: ”Som kriteriestyrda kommer tyngd-
punkten för både lärare och elever att ligga på läroplanen som begränsning och inte som 
erbjudande och möjlighet” (Forsberg & Wallin, 2005, s. 305). De menar också att skolans 
nuvarande system för styrning och kontroll, där betygsystemet ingår som en del, hämmar 
förverkligandet av läroplanens värdegrund:  
 

Hela systemet löper risk att bli kontraproduktivt genom att skolans uppdrag till lärarna, 
skolledarna och annan skolpersonal att möta eleverna på läroplanens värdegrund inom 
ramen för läroplanens erbjudanden och begränsningar ändrar karaktär… Sett från elevernas 
synpunkt föreligger faktiskt risken att eleverna inte ses som mål i sig utan som medel för att 
uppnå systemets krav... Om… värdegrunden fortfarande äger legitimitet och signifikans i 
samhället, är styr- och kontrollsystemet fel (Forsberg & Wallin, 2005, s. 307). 
 

En av förgrundsgestalterna bakom nuvarande läroplan är Ingrid Carlgren. Hon skriver i sär-
trycket Bildning och kunskap (1994) som föregick Lpo 94, om kunskap ”att den utvecklas i ett 
växelspel mellan vad man vill uppnå, den kunskap man redan har, problem man upplever med 
utgångspunkt i denna, samt de erfarenheter man gör. Kunskapen fyller en funktion, löser ett 
problem eller underlättar en verksamhet” (Carlgren, 1994, s. 29). På så sätt skiljer sig synen 
på kunskap i Lpo 94 väsentligt från tidigare rationalistiska och empiristiska filosofers defini-
tion. Kunskap är enligt till exempel Platon och Kant en sann och välgrundad iakttagelse 
(Lübcke, 1988). 
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Begreppen fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, lanserades samtidigt som Lpo 94, i ett 
försök att konkretisera den nya kunskapssynen. Enligt Carlgren (1994) är fakta och förståelse 
teoretisk kunskap, där fakta kan kvantifieras medan förståelsekunskap mer handlar om att 
kunna placera in kunskapen i ett sammanhang och visa att man har förstått dess mening. Fär-
dighet är en praktisk kunskap, att man kan lösa problem med hjälp av de kunskaper man har 
och förtrogenhetskunskap är av sinnlig karaktär, starkt förknippad med socialiseringsproces-
ser (Carlgren, 1994). Vid betygssättning och i provsituationer tenderar många lärare fortfar-
ande fokusera på fakta- och förståelsekunskaper, vilket är förståeligt på grund av att mätbar-
heten är större och mer välbekant när det gäller denna form av kunskap. Lärarens uppgift i 
betygsituationen är att bedöma i vilken mån eleven uppnått målen i kursplanen och i dessa 
förekommer inte sällan även färdighets- och förtrogenhetskunskapsmål. När Korp (2003) talar 
om vad som ska bedömas, menar hon att det vid betygssättning endast är elevens kompetens 
som är intressant att betygssätta, inte hur, när eller var eleven har tillägnat sig kunskaperna 
(Korp, 2003).  
 
Här ges inte utrymme för att ytterligare fördjupa resonemanget kring elevers formella respek-
tiva upplevda kompetens, men som en parentes kan nämnas att forskning visar på betydelsen 
av att elever upplever sin kompetens. Peter Nyström refererar i sin avhandling (2004) till stu-
dien Students cue’s to perceived competence in mathematics (Nyström, 2003), i vilken bland 
annat gymnasieelevers upplevda kompetens undersöktes. Den upplevda kompetensen visar 
sig påverka elevers val av utbildning, hur mycket man anstränger sig i olika situationer och 
till och med hur väl man presterar (Nyström, 2004). Känslan av motivation och förståelse är 
det viktigaste för den upplevda kompetensen, menar eleverna som grupp och först på andra 
plats kommer mer objektiva källor som exempelvis provresultat och lärarens omdöme 
(Nyström, 2004). 
 

2.4  Betygssättning av kunskap 
 
Enligt Lpo 94 och Andersson (1999) är det enbart elevens formella kompetens, det vill säga i 
vilken grad eleven uppnått målen i kursplanen som ska betygssättas. Andersson (1999) har 
granskat de officiella dokument som styr grundskolan. Han finner ingenstans stöd för att 
betygssätta personlighetsegenskaper, utan menar att i Lpo 94 betonas både kunskapsmässig 
och social utveckling, ”men när det är dags att utvärdera detta i form av betyg finns bara den 
kunskapsmässiga kvar till bedömning. I utvecklingssamtal skall dock den sociala 
utvecklingen främjas” (Andersson, 1999, s. 67). Vad som utgör elevens formella kompetens, 
måste avgöras utifrån respektive ämne. Vid en översiktlig granskning av Grundskolans 
kursplaner och betygskriterier (Skolverket, 2000), förekommer till exempel 
samarbetsförmåga som mål att uppnå i grundskolans år nio, bland annat i hem- och kon-
sumentkunskap, men inte i slöjd eller idrott och hälsa. Verbal förmåga är mål att uppnå i 
exempelvis svenska och engelska, men inte i musik eller matematik (Skolverket,  2000).  



 

 6

I Grundskoleförordningen, 7 kap. 8 § som trädde i kraft 1 april 2007, såväl som  i Lpo 94 
hänvisas till de enskilda kursplanernas mål i respektive ämne eller ämnesblock: 
 

När betyg sätts efter det att ett ämne eller ett ämnesblock har avslutats, skall betyget 
bestämmas med hjälp av de mål som eleverna enligt kursplanerna skall ha uppnått i 
grundskolan, och de betygskriterier som har fastställts för ämnena och ämnesblocken. 
Betyget Godkänt skall motsvara de mål som eleverna enligt kursplanerna skall ha uppnått i 
ämnena i slutet av det nionde skolåret. Statens skolverk får meddela föreskrifter om 
betygskriterier för betygen Väl godkänt och Mycket väl godkänt. Betygskriterierna skall 
precisera vilka kunskaper enligt kursplanerna som krävs för respektive betyg 
(Utbildningsdepartementet, 1994).  
 

En av svårigheterna i arbetet med betyg och bedömning i grundskolan är det vi här kan kalla 
skolans dubbla uppdrag: Skolan ska både kvalificera och socialisera, det vill säga att eleverna 
ska lära sig ett visst mått av ämneskunskaper samtidigt som de ska fostras och utvecklas till 
sociala varelser med egna självständiga personligheter. Lpo 94 betonar båda dessa uppdrag, 
med tonvikt på det socialiserande uppdraget främst i värdegrundsbeskrivningen: 
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 
skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 
tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 
generositet, tolerans och ansvarstagande (Skolverket, 1998, 1). 
 

Grundskolans läroplan (Lpo 94) fortsätter under punkten 2.2, som handlar om de kunskaper 
eleven ska nå, att betona elevens hela utveckling: 
 

Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 
nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt 
utbildning. Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling (Skolverket Lpo 94, 2.2). 
 

Därefter följer de elva strävansmålen som bland annat specificerar tilliten till den egna för-
mågan till lärande, utveckling och nyfikenhet samt förmågan till respektfull kommunikation 
och samspel med andra.  
 
Lpo 94 ger några kortfattade riktlinjer för betygssättningen: 

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de mål som uttrycks i kursplanen 
för respektive ämne eller ämnesblock. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika 
kriterier för olika kvalitetssteg. Dessa betygskriterier anges i anslutning till respektive kursplan 
(Skolverket Lpo 94, 2.7). 
 

I fyra därpå följande punkter anges att läraren skall:  
• genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling, 
• utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt 

och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn, 
• med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om 

studieresultat och utvecklingsbehov och 
• vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i 

förhållande till kraven i kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa 
kunskaper (Lpo 94, 2.7). 
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Noteras skall att det är bara två punkter som handlar om vad som ska beaktas när betyg ska 
sättas, nämligen att utgå från kursplanernas krav samt att utnyttja all tillgänglig information. 
De övriga två punkterna hör förvisso till lärarens viktiga arbetsuppgifter för att främja elevens 
utveckling, men har ingenting att göra med betyget. Här är det lätt att blanda ihop vad som är 
vad, i lärarrollens två uppdrag: att kvalificera respektive socialisera; att dels betygssätta elev-
ens formella kompetens och att dels främja elevens sociala utveckling, utan att betygssätta 
den. 
 
Selghed (2004) fann i sin doktorsavhandling Ännu icke godkänt, sex urskiljbara faktorer som 
mer eller mindre påverkat läraren vid betygssättning: 
 

A. Elevens kunskaper och färdigheter 
B. Elevens sätt att agera i skolarbetet 
C. Eleven som person 
D. Skolorganisatoriska aspekter 
E. Externa krav och förväntningar 
F. Lärares personliga läggning 

 
Selghed (2004) och Andersson (1999) konstaterar att det endast är elevens kunskaper och fär-
digheter som enligt styrdokumenten ska betygssättas. Selghed (2004) menar att eleven inte 
har möjlighet att påverka faktorerna C, D, E och F, något kan inverka negativt för elevens 
möjlighet till högre betyg. En fjärdedel av de 30 lärare som Selghed intervjuat, väger in elev-
ens beteende och personlighet vid betygssättning och även internationell forskning pekar på 
att både beteendeaspekter och personlighetsegenskaper påverkar betygen (Selghed, 2004). 
 
Exempel på externa krav är enligt Selghed kravet att alla elever ska nå godkändnivå i grund-
skolan (Selghed, 2004). Kopplat till frågan om resurser på den enskilda skolan kan resultatet 
bli att läraren godkänner elever som inte riktigt nått målen, för att minska den egna arbets-
insatsen. Arbetet med de elever som inte nått godkändnivån innebär ytterligare undervisning. 
Enligt Selghed (2004) och andra studier har lärare en tendens att ”hellre fria än fälla elever” 
(Selghed 2004, s. 197). 
 
När Selghed (2004) konstaterat, både enligt den egna studien och utifrån annan forskning, att 
underlaget för betyget består av ett hopkok av aspekter, försöker han sig på några tänkbara 
förklaringar till varför det förhåller sig så. Naturligtvis är otydliga krav och kriterier en del av 
förklaringen. Selghed menar att även den ”proklamerade kunskapssynen” (Selghed, 2004, s. 
197) är viktig. Han pekar på dilemmat med att hålla isär kunskapandet, det vill säga själva 
läroprocessen från resultatet som är det uppnådda målet (Selghed, 2004). 
 
Är det möjligt att sätta betyg, enligt de villkor som Grundskoleförordningen och Lpo 94 sätter 
upp? Selghed (2004) frågar sig:  
 

Är det möjligt för lärare vid betygssättningen att undvika att beakta den sociala utvecklingen 
med tillhörande personlighets- och/eller beteendeaspekter, när denna del är så väl fram-
skriven i styrdokumenten? Kunskapsbegreppets omfång och avgränsning, målformu-
leringarna i kursplaner med tillhörande betygskriterier kan tolkas som om elevens intresse, 
engagemang, noggrannhet, ansvartagande, ambition, självständighet och samarbetsförmåga 
också ska ingå i betygsunderlaget (Selghed, 2004, s. 85). 
 

Värt att hålla i minnet är att när Selghed (2004) gjorde sina intervjuer, år 2000, fanns inga 
centralt formulerade kriterier för betygsnivåerna VG och MVG, vilket det gör idag. 
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Selgheds (2004) studie visar att de principer som betygsystemet grundas på, inte på något 
självklart sätt gäller som norm för lärare. När lärarna ändå ska lösa problematiken kring 
betygssättandet enligt det nuvarande systemet, utvecklar de olika tillvägagångssätt utifrån vad 
de ”anser vara sunt, rättvist och praktiskt hanterbart” (Selghed, 2004, s.199). Samtidigt visar 
han stor förståelse för lärarnas agerande när han menar att ett alltför stort ansvar lagts på lärar-
na, när de, helt oförberedda, i och med den nya läroplanen skulle formulera egna kriterier för 
att verkställa skolans mål (Selghed, 2004). De flesta av lärarna i studien poängterade att de 
inte erbjudits någon som helst fortbildning inför den nya läroplanens genomförande.  
 
Den bristfälliga kompetensutvecklingen bland lärare är även Skolverket kritisk till i sin natio-
nella kvalitetsgranskning (2000), där 20 kommuner granskats. Den granskningen samman-
faller tidsmässigt med Selgheds undersökning. Skolverket (2000) menar att det saknats 
förutsättningar för lärarna att sätta sig in i systemet och att behovet av fortbildning är påtag-
ligt. ”Det har blivit lärarnas eget ansvar att sätta sig in i systemet, vilket är orimligt. Detta an-
svar kan inte delegeras från huvudmannen” (Skolverket, 2000, s.176). 
 
Även Tholin (2006) konstaterar i sin doktorsavhandling Att kunna klara sig i ökänd natur, det 
orimliga i att lägga alltför stort ansvar för utformandet av lokala betygskriterier på de enskilda 
lärarlagen: ”Det kan te sig förvånande att uppgiften att formulera lokala betygskriterier lades 
på lärarna utan att det fördes någon diskussion kring om det var ett rimligt uppdrag för dem 
att utföra” (Tholin 2006, s. 189). Tholin (2006) har studerat centrala och lokala styrdokument 
på 100 skolor vid två olika tillfällen, nämligen år 1996 och 2005. Hans studie visar att på en 
del av skolorna har det varit svårt att förstå hur de centrala och lokala styrdokumenten förhål-
ler sig till varandra. Det har i många fall resulterat i att de lokala kriterierna blivit mycket lika 
de centrala. ”När man läser de styrdokument som vissa skolor har producerat är det lätt att 
drabbas av missmod” (Tholin 2006, s. 189) och menar att talet om den professionelle läraren 
ter sig avlägset. Samtidigt tar han lärarna i försvar när han påpekar att när det nya betygsys-
temet var beslutat, fanns det ingen som tog ansvaret för genomförande och utvärdering. 
Skolverket ålades att ge de enskilda kommunerna anvisningar, bristfälliga sådana enligt 
Tholin (2006), för vad skolan själv får avgöra och vilka begränsningar som finns. ”Som denna 
studie visat har vissa skolor tolkat den lokala friheten till att omfatta allt, varför man till och 
med gör förändringar i centrala styrdokument. Andra skolor håller sig i stället så nära centrala 
formuleringar som möjligt” (Tholin 2006, s. 189). Det framkommer i studien att skolor sätter 
betyg på faktorer som närvaro, men också på flit och ambition (Tholin 2006). 
 
Enligt Selghed (2004) har beslutsfattare tvingats till nytänkande i det nya kunskapssamhället 
och därför bejakat ett mål- och kriterierelaterat betygsystem. Samtidigt finns kraven på rätt-
visa, jämförbarhet och likvärdighet fortfarande inbakat i systemet, eftersom de fortfarande ska 
ha en urvalsfunktion (Selghed, 2004).  
 
I Skolverkets Allmänna råd - Likvärdig bedömning (2004) betonas att vid betygssättningen 
gör läraren en värdering av elevens studieresultat och ger också exempel på vad som inte ska 
ingå i betyget. Enligt läroplanen, Lpo94, ska betyg gälla för kunskaper i ämnet och att den be-
dömning och betygssättning som sker ska ske med kursplanernas mål och betygskriterierna 
som utgångspunkt. Detta innebär att närvaro, lektionsarbete etcetera inte ska påverka betyget 
eller vara grund för betygssättning. Om närvaro är ett måste för att nå målen är den dock be-
tygsgrundande som till exempel vid laborationer. 
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Vad som ytterligare kan bidra till eventuell sammanblandning är att det i nästa stycke i 
Skolverkets allmänna råd beskrivs vad bedömning ska grunda sig på. Bedömningen ska vara 
allsidig vilket betyder att läraren bör göra sin bedömning utifrån varierade bedömningsformer. 
Det får inte vara något enskilt eller särskilt prov som ska vara grunden för hela bedömningen i 
ett ämne (Skolverket, 2004). Detta kan göra att en del lärare väger in elevers arbetsinsats 
under lektionerna, hur väl de utfört eventuella hemuppgifter med mera i betyget, trots att det 
enligt Lpo 94 bara kan utgöra ett underlag för utvecklingssamtal och bedömning av elevens 
utveckling och inte ska ligga till grund för den egentliga betygssättningen.  
 
I ett elevperspektiv kan lärarnas betygssättande bli än mer obegripligt. I den tidigare nämnda 
nationella kvalitetsgranskningen (Skolverket, 2000), menar man att eleverna i första hand be-
traktar betyget som ett urvalsinstrument för fortsatta studier. Men enligt granskningen påstår 
även elever att så kallade beteendekriterier som flit, närvaro, aktivitet, att ta ansvar eller hinna 
klart inom utsatt tid, ingår i bedömningen. Ja, till och med att dessa kriterier ofta har betydelse 
för betygssättningen (Skolverket, 2000). 
 
I sin avslutande reflektion skriver Selghed (2004) att betyg inte sätts på samma grunder och 
utifrån likvärdiga kriterier och menar att betygsystemet inte lyckats komma till rätta med de 
svagheter som ansågs känneteckna det föregående systemet. Resultatet av Selgheds (2004) 
undersökning är nedslående sett ur elevernas synvinkel. De blir närmast rättslösa i detta 
betygsystem. ”Det tycks vara omöjligt för lärare att utestänga andra aspekter hos och på 
eleven än enbart kunskapsmässiga” (Selghed, 2004, s. 196). 
 
De faktorer som vår undersökning koncentrerat sig på sammanfaller till viss del med de 
faktorer som enligt Selghed (2004) påverkar lärare vid betygssättning. Dessa redovisas i 
Selgheds doktorsavhandling Ännu icke godkänt (2004). 
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3 METOD 
 
I metoddelen beskrivs hur undersökningarna genomförts och några av de val och övervägan-
den som gjorts. 

3.1 Undersökningsmetod 
 
Syftet med examensarbetet var att undersöka olika faktorer som påverkar lärare vid betygs-
sättning och därför utfördes en undersökning av övervägande kvalitativ karaktär, eftersom en 
kvalitativ studie, enligt Trost (1997) handlar om att försöka undersöka hur till exempel den 
intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter de har och hur deras föreställningsvärld ser 
ut. För att få något av en överblick över hur lärare tänker kring vad som påverkar betygen, 
konstruerades ett enkätformulär. Förhoppningen var att enkätsvaren skulle fungera som 
underlag för frågeställningar vid personliga lärarintervjuer. I Metodboken (2003) beskriver 
Svenning ett tänkbart förhållande mellan kvantitativa och kvalitativa undersökningar: ”Även 
om en kvantitativ undersökning inte tillåts att spela en lika stor roll i den totala undersökning-
en kan kvalitativa undersökningar ändå förankras i en vidare kvantitativ ram. Några enkla 
siffror kan tjäna som fond för en större kvalitativ undersökning” (Svenning, 2003, s. 94). I vår 
undersökning kom den ”kvantitativa ramen” att bestå av 23 enkätsvar som fördelade sig på ett 
sätt som möjliggjorde en tydlig inriktning i utformandet av vår intervjuguide.  
 

3.1.1  Enkät  
 
Enkäten är en så kallad strukturerad enkät med kryssalternativ i en skala där alternativen var: 
Instämmer helt, till stor del, till någon del eller inte alls (se bilaga 1). Därefter genomfördes 
personliga intervjuer med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 5) utformad utifrån de enkätsvar 
som inkommit. Enkäten är ett exempel på en indirekt strukturerad intervju, eftersom den har 
fasta svarsalternativ och att den förmedlades via mail (Svenning, 2003). Enkätformuläret för-
testades, något som Svenning rekommenderar alla frågekonstruktörer att göra. Provenkäten 
skickades ut till sju stycken lärare vid grundskolans år nio i Åre och Skellefteå. Testgruppen 
besvarade frågorna och lämnade sedan feedback på enkätens frågor samt dess utförande. När 
testgruppens feedback var sammanställd och ändringar genomförda skickades enkäten ut till 
de utvalda lärarna i vår undersökning. 
 

3.1.2  Intervju 
 
Direkta intervjuer kan vara antingen strukturerade eller informella, enligt Svenning (2003), 
och allt däremellan på en skala. Att enkäten föregår de personliga intervjuerna menar 
Svenning (2003) kan få en positiv effekt, eftersom att de som ställer upp för personlig intervju 
”har en klart positiv hållning” (Svenning, 2003, s. 125). Svenning förordar huvudprincipen, 
”att intervjuaren uppsöker intervjupersonen” (Svenning, 2003, s. 120). Svenning (2003) 
varnar för den så kallade intervjuareffekten, vilket innebär att intervjuarens närvaro kan 
påverka svaren. 
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3.2  Urval 
 
En av skillnaderna mellan kvantitativa och kvalitativa undersökningar gäller regler för urval: 
 

I de fall då undersökningen inte är kvantitativ finns det ju inte heller någon anledning att göra 
urvalet slumpmässigt. Då gäller helt andra kriterier. Som vi konstaterat tidigare används de 
kvantitativa undersökningarna för att generalisera, medan de kvalitativa används i 
exemplifierande syfte. Därför handlar det alltid om ett selektivt urval av studieobjekt i en 
kvalitativ undersökning. I t.ex. en intervjundersökning kan därför urvalet ske på många olika 
sätt. Några speciella regler för urvalet finns inte (Svenning, 2003, s. 110).  
 

Urvalet av lärare som uppmanades att besvara enkäten, gjordes genom att 45 slumpvis ut-
valda lärare i Luleå, Skellefteå och Åre kontaktades via mail. Enligt Svenning kan kvanti-
tativa undersökningar fungera som urvalsstöd för kvalitativa undersökningar (Svenning, 
2003). Lärare till de personliga intervjuerna valdes ut, skickades en första förfrågan om 
intervju till åtta lärare ur samma grupp som fått möjlighet att besvara enkäten. Urvalet av 
skolor skedde med tanke på lämplig resavstånd för oss som skulle genomföra intervjuerna. 
Eftersom gensvaret på intervjuförfrågan var mycket svagt, en av åtta ställde upp, togs nya 
kontakter med ytterligare lärare, fortfarande ur samma grupp som haft möjlighet att svara 
på enkäten. Urvalet gjordes utan hänsyn till kön, antal år i yrket eller vilka ämnen lärarna 
undervisade i. 
 

3.2.1 Bortfall 
 
Av 45 utskickade enkäter, hade efter en påminnelse, 23 stycken giltiga svar inkommit. Ingen 
ytterligare påminnelse skickades ut, eftersom effekten bedömdes av en sådan skulle bli för-
sumbar. Enligt Svenning (2003) ”vinner man mindre och mindre vid påstötningarna. Efter en 
påstötning har mer än 50 % av de utskickade postenkäterna inkommit” (Svenning, 2003, s. 
124). Det överensstämde i detta enkätutskick. I de inskickade enkäterna förkom det inget 
internt bortfall. 
 

3.3 Genomförandet 
 
När syftet formulerats, inhämtades information om tidigare forskning i ämnet och Selgheds 
(2004) doktorsavhandling Ännu icke godkänt fick bli utgångspunkt för formulering av fråge-
ställningarna i enkäten. Selghed (2004) definierade sex påverkansfaktorer och av dessa valde 
vi ut faktorerna elevens beteende, personlighet, kön, externa krav och skolorganisatoriska 
faktorer. Faktorerna bröts ner och konkretiserades i form av påståenden att ta ställning till i en 
enkät. Det första förslaget till enkät förtestades i två testgrupper som utgjordes av lärare i år 
nio i Skellefteå (4 st) respektive Åre (3 st). Några justeringar gjordes utifrån de synpunkter 
som testgrupperna lämnat in. Mailadresser fanns på en skolas hemsida och de övriga lärarnas 
mailadresser fick vi fram med hjälp av respektive skolas expeditionspersonal. Enkäten skick-
ades ut via mail, tillsammans med ett förklarande följebrev, till 45 lärare på olika skolor i 
Luleå, Skellefteå och Åre. Svaren mailades eller skickades med vanlig post.  
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Uppgiftslämnarna hade mellan 10-14 dagar på sig att besvara enkäten, beroende på hur fram-
gångsrikt de olika mailadresserna fungerat. En påminnelse (se bilaga 3) gick ut via mail när 
det var fyra dagar kvar till senaste inlämningsdatum. Den gick ut till alla, även de som redan 
svarat på enkäten, något vi bad om ursäkt för i påminnelsen. 
 
När 23 svar kommit in och den utsatta svarstiden gått ut, sammanställdes svaren. De faktorer 
som enligt enkätresultatet påverkade betygssättningen mest blev utgångspunkt för de intervju-
frågor som konstruerades. En förfrågan om intervju skickades via mail (se bilaga 4) till åtta 
lärare som haft möjlighet att svara på enkäten. I brevet motiverades anledningen till intervjun 
och vad intervjun skulle handla om. Det första utskicket resulterade i en (1) inbokad intervju. 
Fler kontakter togs, i samma grupp av lärare, via mail och telefon, och till slut kunde fem in-
tervjuer bokas in och genomföras. Tre av dem bandades och vid två fördes anteckningar.  
 
Tre av intervjuerna ägde rum på respektive lärares skola, en per telefon och en hemma hos in-
tervjuaren. Den beräknade tidsåtgången för varje intervju var ca 60 minuter, men vid genom-
förandet varierade tidsåtgången mellan 30-45 min, beroende på hur meddelsam läraren var. 
När samtliga intervjuer var genomförda under mars och april månad 2007, transkriberades de 
och resultatet sammanställdes. 
 

3.4  Validitet  
 
Validitet är kopplingen mellan empiri och teori, alltså förmågan att mäta det vi avser att mäta, 
enligt Svenning (2003). Sedan gör han en uppdelning mellan yttre och inre validitet. Inre vali-
ditet (eller logisk validitet) är undersökningsprojektets direkta koppling mellan teori och em-
piri och påverkar hur vi lägger upp vårt projekt. Rent konkret handlar det till exempel om att 
ställa rätt frågor till rätt människor, att vi använder rätt mätinstrument vid rätt tillfälle. Yttre 
validitet är, enligt Svenning (2003), hur hela projektet kopplas till ett större sammanhang i 
verkligheten och möjlighet till generaliseringar till exempel mellan en enskild studie och en 
allmän teori.  
 

3.5 Reliabilitet 
 
Med reliabilitet menas resultatets tillförlitlighet. Svenning (2003) menar att graden av tillför-
litlighet måste vara högre i en kvantitativ undersökning än en kvalitativ: ”…för det första gäl-
ler resonemangen om tillförlitlighet inte alls i samma utsträckning för kvalitativa undersök-
ningar som för kvantitativa” (Svenning, 2003, s. 68). För att försäkra sig om  hög reliabilitet 
som möjligt bör man vara noga med att definiera begrepp och att till exempel formulera 
precisa mått i frågeformulär.  
 

3.6 Forskningsetiska principer 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns ett antal etiska principer att beakta vid vetenskapligt ar-
bete. I denna undersökning har följande krav beaktats: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Alla inblandade i undersökningsgruppen har in-
formerats om undersökningens syfte och hur resultaten kommer att redovisas. Konfidentia-
litetskravet har beaktats genom anonymisering av de lärare som deltagit i undersökningen.
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4 RESULTAT 
 
Resultatet av undersökningen presenteras nedan i form av sammanställningar av intervjusvar 
samt redovisning av enkätsvaren i form av tabeller. I resultatredovisningen har ingen särskilj-
ning mellan de olika lärarna gjorts, vare sig utifrån kön eller undervisningsämne och därför 
behandlas de som en grupp. 
 

4.1 Enkätredovisning 
 
Av enkätens 13 frågor besvarades samtliga frågor av alla (23) lärare. I de följande tabellerna 
presenteras resultatet av vår enkät (se bilaga 1). Resultatet redovisas i absoluta siffror. Vi har 
valt att redovisa resultatet i flera tabeller. Dessa är inte rangordnade efter mest eller minst utan 
efter de olika faktorernas samhörighet. När det gäller resultatet av vår enkätundersökning vis-
ar den tydligt att lärare är påverkade av andra faktorer förutom den formella kompetensen. 
 
 
Tabell 1 Beteendefaktorer 
 
Jag instämmer: 

 
Helt 

 
Till stor del 

 
Till någon 
del  

 
Inte alls 

 
Summa 

 
 
Elevens 
arbetsinsats i 
ämnet 
 

 
 
7 

 
 
10 

 
 
6 

 
 
0 

 
 
23 

Elevens 
samarbetsförmåga 
 

3 12 8 0 23 

Elevens attityd till 
ämnet 
 

0 7 14 2 23 

Elevens 
uppförande på 
lektionerna 
 
 

0 5 14 4 23 
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Tabell 1 visar tydligt att de flesta av de lärare som svarat på vår enkät tar stor eller mycket 
stor hänsyn till de i tabellen redovisade faktorerna vid betygssättning. När det gäller faktorn 
”elevens arbetsinsats i ämnet” är en övervägande del av de tillfrågade lärarna överens om att 
denna faktor har betydelse för elevens betyg. Vad som inte framgår är om dessa lärare anser 
att det är elevens arbetsinsats under prov eller andra former av test som avses eller om det är 
under det dagliga skolarbetet. Beträffande faktorn ”elevens uppförande på lektionerna”, visar 
resultatet att uppförande har någon eller stor betydelse för betyget. Elevens samarbetsförmåga 
har stor eller mycket stor betydelse för en elevs betyg enligt de flesta lärare. Vilken attityd 
eleven har till ämnet visar sig vara av stor betydelse för de betygssättande lärarna. När det 
gäller elevens samarbetsförmåga har även denna faktor mycket stor betydelse för elevens 
betyg. Resultatet visar att elevens beteende och arbetsinsats har betydelse för dennes betyg. 
 
 
Tabell 2 Kommunikationsfaktorer 
 
Jag instämmer: 

 
Helt 

 
Till stor del 

 
Till någon 
del  

 
Inte alls 

 
Summa 

 
 
Elevens verbala 
förmåga 
 

 
 
4 

 
 
15 

 
 
3 

 
 
1 

 
 
23 

Om eleven har 
svenska som 
andra språk 
 
 

0 3 12 8 23 

 
I likhet med tabell 1 är faktorerna i tabell 2 av betydelse för de betygssättande lärarna. När det 
gäller elevens verbala förmåga visar den sig ha stor betydelse för de betygssättande lärarna. 
Att eleven har svenska som andra språk påverkar inte betyget i samma utsträckning som elev-
ens verbala förmåga. 
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Tabell 3 Tidsfaktorer 
 
Jag instämmer: 

 
Helt 

 
Till stor del 

 
Till någon 
del  

 
Inte alls 

 
Summa 

 
 
Om det är elevens 
höstterminsbetyg 
i år 9 
 

 
 
0 

 
 
2 

 
 
11 

 
 
10 

 
 
23 

Elevens 
förväntningar på 
betygsnivå 
 

0 0 3 20 23 

Elevens tänkta val 
till gymnasium 
 
 

0 0 0 0 23 

 
När det gäller elevens förväntningar visar det sig att dessa har liten eller bara marginell på-
verkan på betyget. Vad som däremot är något tvetydigt är den stora skillnaden mellan de två 
andra faktorerna. Att lärare tar hänsyn till vilken termin det är, men inte till elevens val till 
gymnasiet kan tyckas anmärkningsvärt, eftersom bägge faktorerna har stor betydelse för elev-
ens framtida val. 
 
 
Tabell 4 Sociala faktorer 
 
Jag instämmer: 

 
Helt 

 
Till stor del 

 
Till någon 
del  

 
Inte alls 

 
Summa 

 
 
Elevens 
familjesituation 
 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
6 

 
 
17 

 
 
23 

Elevens kön 
 
 

0 0 0 23 23 

 
Av de 23 lärare som besvarade enkäten säger sig ingen bli påverkad av vilket kön eleven har. 
Även elevens familjesituation spelar en underordnad roll vid betygssättningen.
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Tabell 5 Externa faktorer 
 
Jag instämmer: 

 
Helt 

 
Till stor del 

 
Till någon 
del  

 
Inte alls 

 
Summa 

 
 
Skolledningens 
krav på resultat 
 
 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
2 

 
 
21 

 
 
23 

Föräldrarnas 
förväntningar 
 
 

0 0 0 23 23 

 
Dessa två faktorer har mycket liten eller obefintlig påverkan på betygssättningen. Enligt de 
tillfrågade lärarna har föräldrarnas förväntningar ingen betydelse för elevens betyg och när det 
gäller krav från skolledningen är dessa av mycket ringa betydelse. 
 

4.1.1 Sammanfattning av enkätresultat 
 
Resultatet av enkätundersökningen visar att de olika faktorerna har mer eller mindre påverkan 
på det betyg som eleven erhåller, något som får stöd i tidigare forskning, exempelvis Selghed 
(2004) och Tholin (2006). Av de undersökta faktorerna var det elevens arbetsinsats och ver-
bala förmåga som hade störst betydelse. För de lärare som ingick i undersökningen var elev-
ens kön samt föräldrarnas förväntningar av minst betydelse. 
 

4.2 Intervjusammanställning 
 
Fem betygssättande lärare i grundskolan intervjuades. Intervjuerna utgick ifrån en intervju-
guide (se bilaga 5) med sju frågeställningar som formulerats utifrån det ovan redovisade en-
kätresultatet. Nedan redovisas några tendenser som kunnat utläsas i intervjusvaren. De olika 
intervjuerna kallas A, B, C, D och E. 
 
Elevens verbala förmåga  

I fyra av intervjuerna har elevens verbala förmåga stor eller ganska stor betydelse för betygs-
sättningen – framförallt när det gäller betygen VG och MVG. Enligt intervju D påverkar det 
verbala endast i vissa moment, som ledarskap och muntlig matematik. I intervju A och C be-
tonas att den muntliga kommunikationen i språk är ett av kursplanens kriterier redan på G-
nivån, även om kraven på det muntliga då inte är så höga.  
 
Tre av lärarna betraktade elevens muntliga förmåga som en viktig del i den språkliga kom-
munikationen, medan E avsåg muntliga redovisningar av erhållen faktakunskap i biologi och 
teknik. ”Muntlig redovisning är elevens egna ord, det är lättare att se kunskapen” (ur intervju 
E). I intervju B hävdade läraren att vid enstaka tillfällen, då en elev är blyg eller tystlåten till 
sin personlighet, kan komplettering göras skriftligt, istället. I intervju A, B, C och D visar det 
sig att om en elev har svårigheter med det verbala, att tala fritt på målspråket eller i muntliga 
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presentationer på svenska, iordningsställer läraren omständigheterna så att eleven ska känna 
sig trygg:  
 

Men jag brukar också ha smågrupper då jag kollar vad de kan i matten så att säga, inte bara 
hur de räknar med pennan utan hur de resonerar. Har man då svårt att uttrycka sig då blir 
det ju ingenting (ur intervju D). 
 

Ett annat sätt, som till exempel lärare C använder sig av, är att ställa frågor, och för att uppnå 
betyget G i språk krävs att man ska kunna besvara frågor och uttrycka sig begripligt ”även om 
du kan fastna, men eleven tar mindre initiativ än i VG eller MVG” (ur intervju C). Enligt inter-
vju E minskar chanserna till att få högsta betyg om eleven vägrar redovisa muntligt. I inter-
vjuerna C och E betonas vikten av att tydligt presentera kriterierna för de olika betygsstegen 
för eleverna. 
 
Elevens samarbetsförmåga  

I intervju B och C ser lärarna samarbetsförmågan som ett viktigt led i verbal kommunikation 
och menar därför att elevens förmåga att samarbeta påverkar elevens betyg i språk. I intervju 
A och B, uttrycks att samarbetsförmåga är ett av kriterierna för G-nivå i engelska, men inte i 
svenska.  Att samarbeta hänger samman med att visa ansvar för sin egen och andras inlärning, 
menar läraren i intervju B och påstår även att ”Är man i ett klassrum så är det inte bara ens 
eget man ska bry sig om utan även visa hänsyn till andra” (ur intervju B).  
 
Intervju D menar att samarbetsförmågan absolut påverkar betyget i idrott, men uttrycker tvi-
vel om huruvida det står något sådant i kursplanen eller om det är en egen personlig åsikt. 
Enligt intervju D har samarbetsförmågan nästan ingen påverkan på betygssättningen i mate-
matik. När eleverna samarbetar får läraren möjlighet att få syn på elevens kunskap och därför 
påverkar samarbetsförmågan betygssättningen, menar intervjuperson E. Angående samarbets-
villighet gentemot läraren så säger samtliga att det inte påverkar betygsättningen. I intervju C 
berättas angående bristande samarbetsvillighet: 
 

Spelar ingen roll. Jag tänker på en elev som fick MVG mot sin vilja. Han kunde allting, 
men han sa det surt och argt. Jag har inte pluggat nånting! Ett glosförhör vi hade på 30 ord, 
skriv alla du minns! Han skrev 46. Men han tyckte ändå, vaddå MVG (ur intervju C). 

 
Elevens arbetsinsats på lektionerna. 

Vi kan se två tydliga tendenser. Den ena tendensen, som tydligast framkommer i intervju B 
och E, är att lärarna menar att en aktiv arbetsinsats alltid är ett inlärningstillfälle för varje en-
skild elev och att dessa resulterar i kunskap som betygsätts. Det innebär att en arbetsinsats kan 
leda till ett högre betyg. I intervju B påpekas att ett av kriterierna för G är att ta ansvar på lek-
tionerna och att samarbeta med andra och detta betyder att man ”inte bara sitter av en lektion 
och sen lämna in”(ur intervju B). Det får i så fall konsekvenser för betyget.  
 
Den andra tendensen, som beskrivs i intervjuerna A och C, är att enligt de intervjuade lärarna 
är den enda arbetsinsats som erfordras är den som behövs för att presentera ett betygsunder-
lag, vilket betyder att elevens dagliga arbetsinsats inte alls har betydelse för betyget. Intervju 
A ger ett exempel: ”Om jag förklarar ett ämne, föreläser, och ger eleverna en viss tid att ar-
beta med detta ämne om eleven gör allt jobb sista dagen så är det inte mitt problem” (ur 
intervju A). I intervju C reflekterar läraren över betygsystemet: 
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Det som är det tragiska med det målrelaterade betygsystemet, ja med alla system, att du kan 
ha en elev som gör allting, ger järnet, är glad och trevlig men kunskaperna räcker inte. Det 
är de jobbigaste IG:na att sätta (ur intervju C). 

  
I intervju D täcks båda tendenserna in, beroende på vilket av de två ämnen som läraren pratar 
om. I matematik menar läraren att arbetsinsatsen inte ska påverka betyget, utan bara elevens 
resultat och läraren försöker vid betygssättning bortse från hur eleven arbetat på lektionerna. 
När intervjupersonen i intervju D resonerar vidare framkommer en stor kluvenhet inför om 
arbetsinsatserna ska bedömas eller inte:  
 

Medvetet påverkar det mig när jag sätter idrottsbetyg, men det ska det ju egentligen inte 
göra. Nä. Hur man jobbar på lektionerna. Men egentligen, också, jobbar man mycket på en 
lektion så presterar man ju mer, även om inte allt är mätbart gentemot betygskriteriet. Men 
t.ex. om man spelar fotboll, en som jobbar hela 50 min fotbollsspelet jämfört med en som 
gör något enstaka ryck, den som jobbar jättemycket presterar ju mera fotboll, kanske inte 
tekniskt bättre än den som inte gör det, men han gör ju på ett sätt en större mängd… Men 
det ska ju vara kvalitet (ur intervju D).  

 
I intervju D brottas läraren med att å ena sidan ska ”varje lektion vara underlag för bedöm-
ning” och å andra sidan att försöka, hos eleverna, odla ett intresse för idrottsämnet för dess 
egen skull. Ibland blir elevens fokusering på betygen alltför överskuggande, anser läraren i 
intervju D. 
 
Elevens uppförande  

Stor samstämmighet i alla intervjuer är att elevens attityd inte påverkar betyget. I intervju C 
och E uttrycks, dock farhågor att göra felbedömningar eftersom en negativt inställd elev an-
tagligen inte visat sina kunskaper tillräckligt tydligt, eller att läraren inte ger tillräckliga möj-
ligheter till en elev med dålig attityd:  
 

Om jag har en superstörig, negativ surkorv att jag ska hålla på att ge flera möjligheter att 
visa sina kunskaper då kanske jag väljer att lyssna på någon annan. Jag tror att det är så. 
När jag har officiella muntliga prov, då betar jag ju av alla, men när jag cirkulerar i klassen 
för att höra muntligt, då kanske jag stannar vid blyga Stina längre än struliga Sture. Jag tror 
det är så (ur intervju C). 

 
I intervju B säger sig läraren bli påverkad av störiga elever när det gäller relationen i klass-
rummet, men försöker bortse ifrån elevens beteende vid betygssättningen. När intervjuaren 
frågar om det finns risk att en elev som har VG inte kan få MVG på grund av dålig attityd blir 
svaret:  
 

Alltså det ska ju inte påverka hur man är, för det kan vara så att man helt enkelt inte tycker 
om elev på grund av personkemi och beteende ska inte påverka. Men om det är liksom att 
”jag behöver inte lämna in det här, för jag kan det” då påverkar det betyget för det är att ta 
ansvar för sina studier. Det blir ett minus (intervju B). 

 
Intervju A bekräftar den inställningen genom att säga ”att en elev med negativ inställning kan 
ändå nå betyg som VG om den gör vad som ska göras” (ur intervju A). Enligt intervju D, som 
också försöker bortse från elevens uppförande vid betygssättningen, finns det en del lärare 
som ”lätt tar till betygshotet” när en elev inte uppför sig som den ska och det försöker läraren 
själv undvika, eftersom det inte är på sådana grunder som ”de ska jobba och lära sig”. 
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Frånvaro  

I intervju E frågar sig läraren om det finns något som kan kallas giltig frånvaro i en obliga-
torisk skola. I intervjuerna A, B, C och D anser lärarna att närvaron inte ska vara underlag för 
betygssättningen, utan att det är tillräckligt om eleverna utfört de uppgifter som behövs som 
betygsunderlag. Enligt intervju C gör läraren skillnad beroende på om eleven ”skött frånvaron 
snyggt, om man hör av sig och tar reda på vad som hänt”, än om det är ren skolk. Den som 
hör av sig kan hellre få en extra chans att komplettera, medan det kanske är mer tveksamt i 
skolkarens fall. I intervju A ställer läraren högre krav på en elev som har hög frånvaro och 
menar på att eftersom alla lektioner är tillfällen till inlärning så kan närvaron leda till högre 
betyg. Läraren i intervju B är också medveten om att det inte är ”närvaron som ska betygs-
sättas”, men reserverar sig för om det är möjligt att få VG eller MVG om man har hög från-
varo. ”Det är en klurig fråga” påstår läraren i intervju B. När intervjuaren ställer en riktad 
fråga i intervju D blir svaret kluvet: 

 
Fråga: En del lärare hävdar att själva närvaron ska vara betygsgrundande? 
Svar: Ta idrott, där finns det skrivet någonstans från nån myndighet, och det kanske gäller i 
andra övningsämnen också, att närvaron i sig är viktig för att kunna bibehålla, eller hålla, 
en fysisk, idrottsnivå – men ändå, de kan ju träna hemma, men de visar ju upp sig varje 
idrottslektion (ur intervju D). 

 
Elevens betyg i andra ämnen  

I intervjuerna A, C, D och E menar lärarna att elevens övriga betyg inte påverkar den egna 
betygssättningen, medan läraren i intervju B menar att det finns risk för att hon tvivlar på sin 
egen bedömning: 
 

Där är ju verkligen någonting att rannsaka sig… Det är ju lätt att man påverkas när man sitter 
och pratar med andra lärare om betygen, att man börjar tvivla på sin egen bedömning. Eller 
om det är någon som haft min elev tidigare och så kanske dom säger, kan du verkligen sätta 
godkänt. Det kan ju faktiskt vara så att eleven har blivit så mycket bättre! Man får rannsaka 
sig…(ur intervju B). 

 
Även läraren i intervju C nämner den rannsakande aspekten, men betonar också hur viktigt 
det är att prata med andra lärare, för att bilden av eleven blir mer mångfacetterad: 
 

Fråga: Om eleven är stark i ditt ämne, men svag i alla andra, påverkar det din betygssätt-
ning? 
Svar: Absolut inte, tvärtom att det känns jättekul, och det är tycker jag är så jättekul att 
prata med andra lärare också att de tycker att det är bra att det går bra nånstans. Det minns 
jag särskilt när jag var gympalärare. 
 
Fråga: Om man tänker tvärtom? 
Svar: Det är toppen att få höra det för då måste man rannsaka sig själv och så kan man prata 
med eleven, det är en bra varningsflagga tycker jag, men om det påverkar betygssätt-
ningen? 
Fråga: Ja, om du börjar tvivla på din egen bedömning? 
Svar: Kanske att man kollar upp en gång extra. Jag tror inte att man ändrar sitt eget betyg, 
men man kan kolla en gång extra (ur intervju C). 
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Att jämföra elever 

Alla lärarna är medvetna om att de jämför elevernas resultat, särskilt när det handlar om 
gränsfall. Läraren i intervju A menar att det beror på vad det gäller och hävdar att det endast 
är vid de nationella provens uppsatsrättning som elevernas resultat jämförs ”på riktigt” och då 
är det minst två lärare som rättar uppsatserna. Samma lärare menade också att resultatet på 
nationella provet är av mycket stor betydelse för elevens slutliga betyg.  
 
Läraren i intervju D tror inte att det är ”rätt sätt”, att jämföra elevernas resultat, men menar 
samtidigt att tillsammans med betygskriterierna blir jämförelserna mellan elevernas resultat 
ett slags stöd i betygssättningen. I intervju E tror läraren att alla lärare jämför, men betonar 
vikten av att man måste vara medveten om att man jämför, ”annars är det farligt”. Intervju B 
berättar om ett exempel: 
 

Fråga: I vilken mån jämför du elever sinsemellan? 
Svar: Mmm. Jomen det gör jag ju. Om det är nån som man tänk att ja den här har skrivit en 
uppsats som är Väl Godkänd, solklar, och läser nästa uppsats och tänker att nämen, den här 
når inte riktigt upp till VG. Om man då jämför de två uppsatserna så kanske man ser är det 
egentligen någon större skillnad? Är det egentligen den relation som jag har till eleven som 
jag betygssätter eller är det uppsatsen i sig? Även den här pressen man kan känna om två 
tjejer, som alltid är tillsammans även på fritiden, och så är den ena på gränsen, den ena får 
VG och den ena får G, det är starka plus efter visserligen, men det är G på papperet, att då 
jämföra dem, då kan jag sitta och jämföra deras prov och allting för att känna att jag har 
verkligen underlag. För de två kommer jämföra med varann, de jämför prov med varann. 
 
Fråga: Och då kan de komma till dig och fråga, varför fick hon VG och jag bara G? 
Svar: Det tycker jag är jobbigt. Då måste man veta varför och hur man har gjort 
bedömningarna (ur intervju B). 

 

4.2.1 Sammanfattning av intervjuresultat 
 
Resultatet från intervjuerna överensstämmer med enkätsvaren på så sätt att båda undersök-
ningarna visar att lärarna tar viss hänsyn till arbetsinsats, verbal förmåga och samarbets-
förmåga vid betygssättningen. Elevens arbetsinsats under lektionerna bedöms på olika sätt av 
olika lärare, utan något synbart samband med lärarens undervisningsämne. Tendensen är att 
arbetsinsatsen har större betydelse i övningsämnen som exempelvis idrott och hälsa. Den 
verbala förmågan premieras särskilt bland språklärarna, oavsett om de är medvetna om det 
finns med som ett kriterium i ämnets kursplan eller ej.  
 
Resultatet från intervjuerna visar att elevens samarbetsförmåga tillmäts betydelse för betygs-
sättningen i vissa ämnen, framförallt när det gäller de högre betygsnivåerna. Samarbets-
förmågan uppfattas av några lärare som ett slags indirekt påverkan på betyget, eftersom en 
elevs samarbetsförmåga kan synliggöra elevens kunskap för läraren.  
 
Majoriteten av de intervjuade lärarna anser inte att närvaron är betygsgrundande. Samtliga lär-
are förnekar att elevers attityd till ämnet, uppförande på lektionen eller bristande samarbets-
villighet gentemot läraren skulle påverka betygssättningen. De intervjuade lärarna ansågs sig 
vara medvetna om att de jämför olika elevers prestationer och resultat och väger dem mot 
varandra.  
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5 DISKUSSION 
 
Här diskuteras till att börja med tillvägagångssättet i undersökningen. Sedan kommenteras de 
betydande skillnaderna mellan läroplan och betygsystem. En viktig aspekt i undersökningen 
har varit huruvida lärarna är medvetna om olika påverkansfaktorer och detta belyses under en 
egen rubrik i diskussionen, som sedan avslutas med några spekulationer om framtiden. 
 

5.1  Metoddiskussion 
 
När vi bestämt oss för att undersöka vad som påverkar lärare vid betygssättning, funderade vi 
på hur vi skulle gå tillväga för att kunna undersöka detta. Ganska snart bestämde vi oss för att 
göra en enkät med fasta svarsalternativ för att få en inblick i hur lärarna tänker, och med en-
käternas svar som utgångspunkt gå vidare med personliga intervjuer. Våra mätinstrument, 
enkät och personlig intervju, mäter på ett sätt undersökningsgruppens åsikter och attityder till 
de förmodade påverkansfaktorerna, medan något slags observationer av lärarnas betygsarbete 
mer konkret skulle kunnat mäta i vilken mån lärare tar hänsyn till respektive faktor. Hur en 
sådan observation skulle gå till i praktiken har vi inte något konkret förslag på, men antag-
ligen hade undersökningen tagit mycket längre tid och behövt läggas vid ett terminslut, om 
observationer skulle valts som metod. Ett annat sätt hade varit om man under en mycket lång 
tidsperiod, kanske under flera år, fått ta del av lärares dagboksanteckningar kring ämnet be-
tygssättning. Vi anser att de insamlingsmetoder vi använt lämpat sig väl med tanke på under-
sökningens storlek, syfte och tidstillgång.  
 
När enkäterna skickades ut befann vi oss ute på vfu på olika skolor och vi fick i några fall 
kommentarer på vårt enkätformulär. Bland annat saknade några av lärarna den faktor som 
verkligen ska betygssättas i enkätformuläret, det vill säga elevens formella kompetens. Vi 
försökte förklara, muntligt och i enkätens följebrev, att vår undersökning skulle fokusera på 
de övriga faktorerna, men antagligen var vi inte tillräckligt tydliga. Nu i efterhand hade det 
varit bättre om vi haft med även den faktorn, för att minska irritationen hos lärarna och på så 
sätt göra dem mer positivt inställda till vår undersökning.  
 
Enkätens fråga 4 som berörde elevens arbetsinsats i ämnet borde varit formulerad ”elevens 
arbetsinsats på lektionerna”, eftersom den av vissa tolkats på så sätt att i arbetsinsatsen har 
läraren även räknat examinationsresultat. Att frågan var fel formulerad var av mindre betyd-
else eftersom vi i intervjuerna fick tillfälle att förtydliga oss genom att ställa direkta frågor om 
hur elevens arbetsinsats på lektionerna, så kallad flitighet, påverkar betyget. 
 
Redan när vi förtestade vårt enkätformulär i en liten lärargrupp, fick vi synpunkter som: ”Det 
är ett svårt och känsligt ämne. Hur kan ni lita på att vi lärare svarar sanningsenligt?” Det var 
ett de av första problemen vi såg med vårt ämne och vi diskuterade den återkommande under 
arbetets gång. I en anonym enkät är det antagligen lättare att svara sanningsenligt, något vi 
också tycker oss kunna se på de svar vi fått in: Det är endast en enkät av 23, där läraren krys-
sat i rutan ”påverkar inte alls” i alla svar. Vi hade trott att det skulle förekomma fler sådana 
enkätsvar, eftersom det bara är elevens formella kompetens som ska ha inverkan på betyget. I 
intervjuerna trodde vi att det skulle vara svårare att vara ärlig, men å andra sidan, de som ställ-
de upp på att bli intervjuade hade stort intresse av att diskutera betygssättning och var positivt 
inställda till vår undersökning. Ändå noterades att de lärare som intervjuades på inget sätt satt 
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med färdigformulerade svar på våra frågor, tvärtom, tog flera av dem tillfället att ”tänka högt” 
och reflektera över sitt eget betygssättande. 
 
Av de 45 utskickade enkäterna besvarades 23 stycken. I de besvarade enkäterna förekom inga 
interna bortfall. Vid beaktande vår undersöknings tillförlitlighet bör betänkas att vår under-
sökningsgrupp är begränsad, men att resultatet i undersökningen har hög reliabilitet i den un-
dersökta gruppen av lärare. Vår undersökning bör betraktas som en enskild studie i minifor-
mat och ställas i relation till teorier om påverkansfaktorer som förekommer exempelvis i 
Selgheds avhandling (2004). Selghed menar att syftet med hans undersökning inte är att kun-
na generalisera resultaten. Selghed eftersträvar istället ”en förståelse av hur de intervjuade lär-
arna tänker och uppfattar betygsystemet och hur de säger sig tillämpa detta” (Selghed, 2004, 
s. 113).  
 
Det var betydligt svårare att boka in intervjuer, och anledningarna till det kan vara många. 
Tidpunkten på terminen var kanske inte den bästa, eftersom några av de tillfrågade lärarna var 
upptagna av utvecklingssamtal. Veckorna mellan sport- och påsklov är ofta mycket intensiva 
för lärare, kanske speciellt för dem som ska sätta betyg i år nio, eftersom de under den perio-
den samlar in mycket av betygsunderlaget i form av olika examinationsuppgifter. Den tidsåt-
gång vi beräknat till intervjun, 60 minuter, kanske också avskräckte, för lärarnas schema inne-
håller sällan en lång, sammanhängande lektionsfri tid under en dag. Osäkerhet inför ett svårt 
och känsligt ämne spelade säkert också in och kanske skulle en del lärare känna sig ”gransk-
ade” vid en intervjusituation om hur de går tillväga vid betygssättning. Om vi hade vetat det 
vi vet idag, skulle vi vänt oss till ett större antal lärare med vår intervjuförfrågan redan vid det 
första utskicket, men vi var tveksamma till att göra på detta sättet eftersom vi då inte skulle 
hinna genomföra alla. På vilka grunder skulle vi då välja bort ett antal intervjupersoner? 
 
För att beskriva karaktären på våra personliga intervjuer  kan man säga att de hamnar någon-
stans mellan strukturerade och informella intervjuer, dock närmare strukturerade, eftersom vi 
ganska strikt följde den intervjuguide med sju frågor som vi kommit överens om i förväg. De 
svar som de intervjuade gav, var öppna och av informell karaktär. Eftersom intervjuerna följt 
den gemensamma strukturen i frågeguiden, framstod likheter och skillnader i lärarnas respek-
tive svar ganska tydligt. På grund av att antalet intervjuer var begränsat till fem, var hela inter-
vjumaterialet överblickbart vid arbetet med sammanställning och tolkning.  
 
I den metodlitteratur vi studerat, t.ex. Svenning (2003), varnas för den s.k. intervjuareffekten, 
det vill säga det faktum att intervjuarens närvaro kan påverka svaren. Att intervjupersonen 
kan svara så som intervjuaren premierar, är vi mycket väl medvetna om, men upplever ändå 
att lärarna vid intervjutillfällena visat prov på stor integritet och professionell hållning till äm-
net. Vi är också medvetna om att de i våra intervjuer har förekommit helt fria följdfrågor som 
säkert haft den effekten, något som vi kan se tecken på i deras svar. Eftersom vi har varit två 
olika personer som intervjuat lärare på olika skolor, har följdfrågor och exempel formulerats 
på olika sätt och därför har intervjupersonerna följaktligen reagerat och svarat på olika sätt. 
Detta har inneburit ett bredare spektrum och variation i lärarnas svar, än om vi strikt hållit oss 
till förbestämda frågor. Intervjuerna fick nu mer karaktär av samtal. Av geografiska skäl ut-
fördes två av intervjuerna per telefon då intervjuaren antecknade, medan tre av intervjuerna 
utfördes i form av personliga intervjuer som spelades in på band. De olika formerna på inter-
vjuerna har enligt oss inte påverkat resultatet.
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5.2 Diskrepansen mellan betygsystemet och läroplanen 
 
I inledningen ställs frågan: På vilka grunder sätter dagens lärare betyg? Förhoppningsvis kan 
vårt examensarbete kasta nytt ljus över den frågan och i bästa fall skapa nya frågeställningar 
som kan driva den viktiga diskussionen kring betygen i grundskolan vidare in i framtiden. 
Läroplaner och kursplaner är naturligtvis viktiga styrdokument när lärarna ska sätta betyg på 
elevens uppnådda kunskap. Men vid en närmare titt på grundskolans läroplan (Lpo94), visar 
det sig att den inte ger många konkreta råd till dagens lärare när det gäller betygssättning, utan 
hänvisar till kursplanerna i respektive ämne.  
 
Kursplanernas kriterier, fokuserar de fyra F:en: fakta-, förståelsekunskap, och i bästa fall även 
färdighets- och förtrogenhetskunskap. Det förefaller rätt och riktigt att det som ska betygssät-
tas är elevens formella kompetens, det vill säga i vilken grad eleven nått de uppsatta målen i 
respektive ämne. Elevens sociala utveckling och den värdegrund som skolan enligt Lpo 94 
ska förmedla och gestalta, förverkligas i bästa fall i det dagliga arbetet och uppmuntras i re-
gelbundna utvecklingssamtal. Men här börjar en spricka skönjas – en skiljelinje skär genom 
skolans uppdrag: att socialisera och kvalificera.  
 
Redan 1999, när Andersson skrev boken Varför betyg? beskrev han motsättningen inom 
lärarrollen så här:  
 

Det kan därmed lätt uppstå en konflikt mellan tjänstemannen inom oss och rollen som 
coach och elevutvecklare. Motsättningen konkretiseras just när det gäller betygen. Vi är 
skyldiga att sätta betyg, samtidigt som vi skall medverka till att alla blir fullvärdiga 
individer (Andersson, 1999, s. 77). 
 

Det handlar om samma elever och samma lärare i samma skolvardag, men när det kommer till 
betygssättningen måste läraren hålla huvudet kallt och skilja på sak och person, skilja på redo-
visade kunskaper och flit, skilja på en elevs beteende kontra elevens faktiska kunskaper i äm-
net. Problem uppstår för den betygssättande läraren, som dagligen arbetar med både sociali-
seringsprocesser och lärandeprocesser, när det blir dags för betygssättning: Då måste läraren 
avkläda sig pedagogens roll för att ikläda sig examinatorns och frågan är om detta är lyckat 
för eleven och dennes betyg. 
 
Lärare prioriterar förhoppningsvis en god arbetsrelation till sina elever före neutralitet och ob-
jektivitet i den dagliga verksamheten. Resultatet av vår undersökning visar att faktorer som 
inte hör till betygskriterierna faktiskt påverkar lärarna vid betygssättning. Elevers arbetsinsats 
på lektionerna vägs in, elevers förmåga att samarbeta med varandra och med läraren påverkar 
även i de ämnen där samarbete inte är ett mål att uppnå, hur stor verbal skicklighet eleven be-
sitter kan påverka betyget även i andra ämnen än språk. Till och med elevens närvaro på lek-
tionerna kan fälla avgörandet när betyget står och väger mellan två nivåer. Dessutom är elev-
ens attityd till ämnet och uppförande på lektionerna ytterligare påverkansfaktorer.  
 
Vi menar inte att lärare som i någon mån låter sig påverkas av någon eller några av dessa fak-
torer gör ett dåligt jobb. Kanske är det till och med tvärtom, att de är extra bra och empatiska 
lärare som lyckas gestalta och förmedla värdegrunden. Men vad de misslyckas med är att följa 
det nuvarande betygsystemets regler, där det endast är elevens formella kompetens som skall 
betygssättas. Vi vill ställa frågan om huruvida det betygsystem vi har idag är möjligt att till 
fullo följa, med tanke på värdegrunden i Lpo 94. Som vi ser det är diskrepansen mellan betyg-
systemet och dagens läroplan alltför stor och är omöjlig att rymma inom lärarens yrkesroll. 
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Läraren som pedagog och examinator blir i nuvarande system alltför tudelad för att det ska 
vara mänskligt genomförbart att göra ett fullgott jobb i båda fallen. 
 

5.3  Lärarnas medvetenhet 
 
Hur medvetna är lärarna om de olika faktorernas påverkan? I vår undersökning framkommer 
till exempel att endast en av de intervjuade lärarna säger sig vara medveten om att samarbets-
förmåga är ett kriterium för betyget G i engelska, men inte i svenska. Ett annat exempel är en 
lärare som påpekar att ”ta ansvar för sitt arbete under lektionen” är ett kriterium för G. Kan 
det vara så att det skett en sammanblandning mellan strävansmål från läroplanen och kurs-
planernas kriterier? Kan en av de intervjuade lärarnas formulering ”att ta ansvar för sitt arbete 
på lektionerna” ha förväxlats med det strävansmål som finns i Lpo 94 att eleven ska ”ta ett 
personligt ansvar för sina studier” (Skolverket, Lpo 94, 1998, 2.3) – något som ska främjas, 
men inte betygssättas? Den bild vi får av de intervjuade lärarna är att det råder delade mening-
ar om vilka kriterier som ska bedömas.  
 
Lärarna verkar inte vara medvetna om att det endast är den formella kompetensen som ska be-
dömas, utan tenderar att även låta sig påverkas av bland annat elevens arbetsinsats samt elev-
ens attityd till ämnet vid betygssättning . Återigen ser vi ett tecken på att lärarna har svårighet-
er med att hålla isär de två delarna i yrkesrollen; pedagogen respektive examinatorn. Kan det 
vara så att man i sin strävan att uppfylla läroplanens värdegrundsmål mer eller mindre med-
vetet har ”bakat in” dessa i betygskriterierna för respektive ämne? Det skulle kunna vara ett 
tänkbart scenario, eftersom man på det sättet kan sätta kraft bakom värdegrundsarbetet genom 
att det även betygssätts. Icke desto mindre strider det mot gällande betygssystem, eftersom det 
i Lpo 94 inte redovisas några som helst betygskriterier, utan enbart hänvisar till kursplanerna 
vad gäller betygskriterier och betygssättning.  
 
I den obligatoriska svenska grundskolan förutsätts närvaro, men för att få betyg krävs i princip 
endast närvaro vid examinationstillfällena i respektive ämnen. Det är den yttersta konsekvens-
en av vårt betygsystem. De intervjuade lärarna visar sig vara medvetna om att närvaron inte 
ska vara ett betygskriterium, men vid de högre betygsnivåerna ställer sig lärarna frågande till 
om det ändå inte krävs närvaro. Vi förstår inte detta resonemang, eftersom det vid varje be-
tygssteg, bara är den formella kompetensen som ska betygssättas och inte elevens närvaro. 
Här ser vi ett exempel på hur kontraproduktivt betygsystemet fungerar i en skola med skol-
plikt. Betygsystemets kontraproduktivitet beskrivs med ett läroplansperspektiv i Forsberg & 
Wallins artikel, Skolverkets program för resultatförbättring i grundskolan – Ett kontrapro-
duktivt förslag? (2005). De går så långt att de påstår att skolans nuvarande system för styrning 
och kontroll, där betygsystemet ingår som en del, hämmar förverkligandet av läroplanens 
värdegrund.  
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Vi finner det anmärkningsvärt att intentionerna med betygsystemet, det vill säga att enbart 
betygssätta elevens formella kompetens, ännu inte infriats, trots att systemet infördes redan 
1994. Ändå var resultatet av vår undersökning väntat, med tanke på våra egna erfarenheter 
från skolans värld och tidigare studier i ämnet. Måhl konstaterar redan 1991 i sin bok Betyg - 
men på vad? att elevens beteende och uppförande påverkar vad denne får i betyg (Måhl, 
1991). I Selgheds doktorsavhandling från 2004 konstateras ytterligare faktorer, förutom elev-
ens beteende, som påverkar lärarens betygssättning. Selghed påbörjade sin undersökning und-
er våren 2000, fem år efter det nya betygsystemets införande (Selghed, 2004) och vår under-
sökning bekräftar att lärare fortfarande tar hänsyn till ovidkommande faktorer vid betygs-
sättning. Även Tholins (2006) granskning av lokala styrdokument visar att ett flertal skolor 
betygssätter bland annat flit och närvaro. 
 

5.4 Framtiden 
 
Vilka framtidsutsikter har rådande betygsystem? Inte alltför lysande, enligt vår bedömning. 
Antingen måste läroplanens värdegrund radikalt förändras för att passa betygsystemet, eller 
så, mycket mer önskvärt, tvärtom. Att nuvarande betygsystem i större grad skulle anpassas 
utifrån läroplansintentionerna, skulle underlätta för lärare och elever att förstå vad som ska 
betygssättas och minska kluvenheten vad gäller påverkansfaktorer. Vi tror att nuvarande be-
tygsystem går att förbättra, att de problem som finns går att lösa. Det skulle vara en mer frukt-
bar väg än att göra som man tidigare i historien gjort: Ersätta ett dåligt fungerande betygsys-
tem med ett annat dåligt fungerande. Ändå anser att vi att någon form av kunskapsbedömning 
och utvärdering behövs i skolan för att säkerställa elevers kunskapsnivåer. 
 
Enligt Egerbladh & Tiller (1998) visar forskningen att det inte finns någon pedagogisk metod 
med stort M. Det finns ingen pedagogisk utvärderingsansats med stort U och inte heller  något 
betygsystem med stort B. Vi är benägna att instämma med Egerbladh & Tiller, men kan ändå 
inte argumentera för en skola helt utan betyg i någon form, eftersom vår syn är att betygen 
hänger nära ihop med utvärdering av undervisningen. Formerna för hur en sådan utvärdering 
ska se ut, är däremot en mycket angelägen fråga att fortsätta att diskutera på flera olika nivåer 
i samhället. Egerbladh & Tiller är drastiska när de formulerar sitt förslag till framtida utvärd-
ering: 
 

Vi anser att det finns ett överflöd av misslyckanden av outsiders, när det gäller att förändra 
skolan med hjälp av forskning. Dessutom vill vi hävda att möjligheten till förändring endast 
finns när ny erfarenhet medför att den praktiskt verksamma pedagogen måste se på det gamla 
problemet på ett annat sätt än tidigare. Vi har dock ett viktigt tillägg: Om de pedagogiska 
aktörernas erfarenheter används i syfte att tillskapa nya analytiska redskap i form av värde-
ringar och modeller, så kan betygsättningen förändras i takt med tiden (Egerbladh & Tiller, 
1998, s. 203).  
 

De menar alltså att lärare och skolpersonal skulle använda sina erfarenheter av läroprocesser 
och mätning av kunskap till att forma utvärderingsredskap. De påstår att betygssättningen 
skulle kunna vara något som kontinuerligt förändras i takt med tiden, i motsats till ett fastlagt 
rådande system. I bokens senare del, ger de förslag på några tänkbara modeller på hur ett 
sådant arbetssätt skulle kunna se ut, något vi inte går in på här.  
 
Vi håller med om den kritik som Egerbladh & Tiller riktar mot det överflöd av misslyckan-
den av outsiders vad gäller betygsystem genom tiderna. Kanske skulle de praktiskt verksam-
ma pedagogernas erfarenheter i större grad utnyttjas i utformandet av utvärderingssystem och 
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betyg? Vackra värdegrundande formuleringar och diffusa betygskriterieskrivningar i all ära, 
men det är läraren som först i pedagogens roll handleder och undervisar de elever som senare 
ska examineras och betygssättas av samma lärare. 
 
Måhl (1991) hör till dem som varit inne på en tankegång för att underlätta lärarens dubbla yr-
kesuppdrag: ”Man borde dela upp skolarbetet i två helt åtskilda halvor, d.v.s. en som ägnades 
åt proven och betygen och en som ägnades åt elevernas kunskapsutveckling” (Måhl, 1991, s. 
9). Ett sätt att undkomma den stora diskrepansen mellan läroplan och betygsystem skulle kan-
ske kunna vara att befria lärarna från examinationsansvaret och lägga det på en extern instans, 
men risken att det i praktiken skulle innebära ett alltför stort steg bort ifrån synen på process-
inriktat lärande. Examinationernas utformning skulle eventuellt riskera att i ännu högre grad 
fokusera på encyklopedisk kunskap i stället för förtrogenhets- och färdighetskunskaper. 
 
Nuvarande skolminister, Jan Björklund (fp), har lagt fram ett förslag om förändring av betyg-
systemet genom att införa fler betygssteg. Detta skulle långt ifrån lösa hela det nuvarande be-
tygsystemets problematik, men kan kanske ses som ett blygsamt steg på vägen mot ett för-
bättrat sätt att utvärdera kunskap.  
 

5.5  Sammanfattande slutsatser 
 
Kan lärare förhålla sig neutrala och objektiva vid betygssättning? Svaret är nej, enligt de slut-
satser vi drar av vår undersökning. Det betygsystem vi har idag förutsätter att endast elevens 
formella kompetens betygssätts.  
 
Vid genomförandet av undersökningen har det framkommit en mängd olika exempel på hur 
lärare funnit olika sätt att lösa dilemmat med betygssättning. I varje lärares strävan att jämka 
ihop läroplanens värdegrund med betygskriterier; rollen som pedagog med rollen som exami-
nator; det vardagliga sociala arbetet med eleverna kontra betygssättning, finner varje arbets-
plats, det enskilda arbetslaget och den individuella läraren olika vägar i sin praktik. En del lär-
are är noga med att i de lokalt formulerade kriterierna även betona aspekter som exempelvis 
samarbete och arbetsinsats på lektionerna och kan på så sätt legitimera att det betygssätts. An-
dra lyckas med noggrant utarbetade examinationsuppgifter formulera precisa mål för varje be-
tygsnivå. De allra flesta gör lite av både och. Några sätter fortfarande betyg utifrån en intuitiv 
känsla kanske grundad på mångårig lärarerfarenhet. Lärare gör vad lärare alltid gjort: Löser 
problem utifrån den tid och de omständigheter i vilka de uppstår.  
 
Sven Stolpe, som omnämns i inledningen, hade sitt sätt att lösa betygsproblematiken utifrån 
en läroplan där timplanen var måttstock. Dagens lärare har att sätta betyg utifrån en förändrad 
syn på kunskap i ett betygsystem som inte korrelerar med läroplansintentionerna. Förhopp-
ningsvis kan framtidens lärare verka i en skola där värdegrund och betygsystem samverkar. 
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Bilaga 1. Enkät 
 
 
 
Frågor till behörig lärare i grundskolans senare år. 
 
Man ( )        Kvinna ( ) 
 
Vid betygssättning i år nio tar jag hänsyn till:   
 
 Jag instämmer:        Helt Till stor   Till  Inte 
  del
 någon   alls 
   del
  
 
1. Elevens kön ( ) ( ) ( )       ( ) 
 
2. Elevens attityd till ämnet ( ) ( ) ( )       ( ) 
 
3. Elevens uppförande på lektionerna ( ) ( ) ( )       ( ) 
  
4. Elevens arbetsinsats i ämnet ( ) ( ) ( )       ( ) 
 
5. Elevens samarbetsförmåga ( ) ( ) ( )       ( ) 
 
6. Elevens verbala förmåga ( ) ( ) ( )       ( ) 
 
7. Elevens  familjesituation ( ) ( ) ( )       ( ) 
 
8. Elevens tänkta val till gymnasieprogram  ( ) ( ) ( )       ( ) 
 
9. Elevens förväntningar på betygsnivå ( ) ( ) ( )       ( ) 
 
10. Om eleven har svenska som andra språk ( ) ( ) ( )       ( ) 
 
11. Om det är elevens höstterminsbetyg i år 9 ( ) ( ) ( )       ( ) 
 
12. Föräldrarnas förväntningar ( ) ( ) ( )       ( ) 
 
13. Skolledningens krav på resultat ( ) ( ) ( )       ( ) 



 

 

Bilaga 2. Följebrev till Enkät 
 
 
 
Till behörig lärare i grundskolans senare år. 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter vid Luleå Tekniska Universitet. I vårt examensarbete om 
betygssättning gör vi undersökningar bland ca 40 lärare vid grundskolor i Luleå, Skellefteå 
och Åre.  
 
Enligt Lpo94 är det elevens formella kompetens, d.v.s. den kunskapsnivå eleven uppnått som 
ska betygssättas. För att kunna göra det, dokumenteras vad eleverna kan på olika sätt – t.ex. 
med hjälp av prov och redovisningar av olika slag. Med den här enkäten vill vi undersöka 
ytterligare faktorer som kan påverka lärare vid betygssättning. 
 
Eftersom vårt examensarbete till stor del grundar sig på enkätsvaren ser vi gärna att ni tar er 
tid att besvarar bifogad enkät. Din ifyllda enkät vill vi att du skickar via mail (helst) eller post 
(se adress nedan) så att vi har den senast den 26/3 2007.  
 
Enkäten kommer att avidentifieras. 
 
Mailadress: kardum-3@student.ltu.se 
 
Postadress:  Karl Dumky 
 Stengatan 71 
 972 52 Luleå 
 
 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Sofia Henricsdotter och Karl Dumky 

mailto:3@student.ltu.se


 

 

Bilaga 3. Påminnelse Enkät 
 
 
 
OBS PÅMINNELSE OBS PÅMINNELSE OBS PÅMINNELSE OBS PÅMINNELSE  
 
 
 
Till behörig lärare i grundskolans senare år. 
 
Hej! 
 
Vi är i behov av era svar och vi vill gärna att ni som inte skickat in enkäten gör detta. 
Din ifyllda enkät vill vi att du skickar via mail (helst) eller post (se adress nedan) så att vi har 
den senast den 26/3 2007.  
 
Enkäten kommer att avidentifieras. 
 
Mailadress: kardum-3@student.ltu.se 
 
Postadress:  Karl Dumky 
 Stengatan 71 
 972 52 Luleå 
 
 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Sofia Henricsdotter och Karl Dumky 
 
 
OBS PÅMINNELSE OBS PÅMINNELSE OBS PÅMINNELSE OBS PÅMINNELSE 

mailto:3@student.ltu.se


 

 

Bilaga 4. Brev med förfrågan om intervju 
 
 
 
Hej! 
 
Du har svarat på vår enkät och nu undrar vi om du skulle vilja ställa upp på en intervju någon 
gång under vecka 16. Syftet med intervjun är att få en fördjupad förståelse för arbetet med 
betygssättning. Vi beräknar tiden för intervjun till ca 60 minuter och vi kommer att använda 
bandspelare.  
 
Maila eller ring mig senast tisdag den 3 april, med förslag på tid och plats som passar dig 
under vecka 16! Jag vill gärna ha ett mail från dig även om du inte har möjlighet att ge någon 
intervju. 
Mail: sofhen-2student.ltu.se  Tel: 070-xxx 
 
Enligt Lpo94 är det enbart elevens kunskaper och färdigheter som ska betygssättas utifrån de 
mål som finns angivna i kursplanerna. Detta görs genom att eleverna på olika sätt visar vad de 
lärt sig, t.ex. via prov, redovisningar mm. Enligt styrdokumenten är det endast detta som ska 
betygssättas. Ändå visar forskning (Selghed 2004) att det finns ytterligare faktorer som på-
verkar lärare vid betygssättning, exempelvis: Elevens agerande och uppförande, elevens per-
sonlighet/social kompetens, elevens kön, etnicitet, sociala bakgrund, skolorganisatoriska 
faktorer och externa krav. 
 
Det vi kommer att koncentrera oss på är i vilken grad följande faktorer påverkar betygssätt-
ningen: 
 
Elevens verbala förmåga, arbetsinsats och uppförande på lektionerna, samarbetsförmåga, 
inställning till ämnet och elevens modersmål.  
 
 
 
 
Hälsningar 
 
 
 
Sofia Henricsdotter och Karl Dumky 



 

 

Bilaga 5. Intervjuguide med intervju frågor 
 
 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka ett antal faktorer som vi tror påverkar lärare vid 
betygssättning. 
 
Frågeställningar:  
Hur påverkar de olika faktorerna lärarnas betygssättning? 
Hur medvetna är lärarna om olika påverkansfaktorer? 
Är det möjligt att förhålla sig objektiv/neutral som betygssättare? 
 
Enligt Lpo94 är det enbart elevens kunskaper och färdigheter som ska betygssättas utifrån de 
mål som finns angivna i kursplanerna. Detta görs genom att eleverna på olika sätt visar vad de 
lärt sig, t.ex. via prov, redovisningar mm. Enligt styrdokumenten är det endast detta som ska 
betygssättas. Ändå visar forskning (Selghed 2004) att det finns ytterligare faktorer som 
påverkar lärare vid betygssättning, exempelvis: Elevens agerande/uppförande, elevens 
personlighet/social kompetens, elevens kön, etnicitet, sociala bakgrund, skolorganisatoriska 
faktorer och externa krav. 
 
1. Elevens verbala förmåga – hur påverkar den betygssättningen i ditt ämne? 
 
2. Elevens samarbetsförmåga och samarbetsvillighet gentemot andra elever och gentemot 
läraren – hur påverkar det betygssättningen i ditt ämne? 
 
3. Elevens arbetsinsats på lektionerna – hur påverkar den betygssättningen i ditt ämne? 
 
4. Elevens uppförande (inställsamhet respektive störighet) och attityd till ämnet. 
Negativ respektive positiv eller neutral inställning till ämnet - hur påverkar den 
betygssättningen i ditt ämne? 
 
5. Vart går gränsen mellan giltig och ogiltig frånvaro och vad resulterar det i? (G i det ena 

fallet och IG i det andra). Finns det enligt dig något som kan kallas giltig frånvaro? 

 
6. Hur påverkas betygssättningen i ditt ämne om eleven är svag i alla andra ämnen utom ditt? 
Respektive tvärtom? 
 
7. I vilken mån jämför du elever sinsemellan? 
 




